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Năm nay, giáo đoàn thánh Antôn Quỳnh đã tổ chức đại lễ mừng Chúa Giáng 

Sinh tại Genève, một thành phố đẹp nằm bên bờ hồ Léman thơ mộng. Theo dự 

báo, thời tiết sẽ lạnh & có tuyết nhưng rất may mắn, cuối cùng thì trời quang 

đãng, tuyết đã không rơi và không khí hơi se lạnh đủ để mọi người cảm nhận 

được sự giá lạnh trong đêm Chúa sinh ra. 

 

Vì tổ chức ở Genève nên các anh chị em trong cộng đoàn Genève đã đến phòng 

hội từ ngày thứ sáu để chuẩn bị phần âm thanh, ánh sáng, xếp bàn ghế, trang 

trí & ẩm thực. Qua hôm sau, các anh chị em cũng đã cố gắng đến thật sớm hầu 

chuẩn bị cho chu đáo buổi lễ Giáng Sinh 2017.  

 

Đại lễ Giáng Sinh đã được tổ chức tại giáo xứ Veyrier, nơi Cha Tuyên Úy của 

CĐCG Genève làm chính xứ. Chắc vì mong ước con chiên đón mừng Chúa 

Giêsu với một tâm hồn trong sạch, thanh khiết nên các Cha đã ngồi giải tội cho 

những ai muốn lãnh nhận bí tích hòa giải, xin chân thành cám ơn các Cha. 

 

Thánh lễ đã bắt đầu bằng một màn rước long trọng : Chúa Hài Đồng được Mẹ 

Ngài trân trọng ẵm bồng, thánh Giuse và ba Vua cùng bao thiên thần đã vui 

mừng hộ tống Ngài trong tiếng đàn ca thánh thót của các ca đoàn Fribourg, 

Lausanne, Vevey và Genève. Cha Tuyên Úy Bửu cùng các Cha Thanh, Cha 

Toàn, Cha Tuấn, Cha Long và hai Thầy Sáu Duyệt, Thầy Sáu Cương bước theo 

sau cùng tiến lên bàn thờ. 

 

Rất tiếc vì lý do sức khỏe, Cha Tổng Tuyên Úy Minh Văn đã không thể đến 

tham dự nhưng Cha đã không quên gửi lời chúc Giáng Sinh thánh thiện đến tất 

cả các con chiên của Ngài. Chúng con xin mượn những dòng chữ này để cảm tạ 

Cha về những sự giúp đỡ lớn lao, những sự chú ý bảo ban và xin kính gửi đến 

Cha những lời chúc Giáng Sinh tràn đầy Ơn Thánh Chúa Hài Nhi, một Năm 

Mới dồi dào sức khỏe. 

 

Ngước nhìn lên bàn thờ, hình ảnh của Chúa Giêsu, ánh sáng trần gian (Gioan 

8,12) được thể hiện qua bốn cây nến đặt trước bàn thánh. Bốn cây nến này cũng 

trao gửi đến chúng ta bốn sứ điệp : 

 

Cây nến thứ nhất chiếu ánh sáng Hoà Bình cho những tâm hồn có lòng khoan 

dung, nhân ái. 

 

Cây nến thứ hai đem lại Niềm Tin cho những ai khao khát tìm về với Chúa là 

cội nguồn của mạch sống. 

 



Cây thứ ba tỏa hơi ấm Tình Yêu cho những con người sống trong tình liên đới, 

yêu thương tha nhân. 

 

Và cây thứ tư mang đến niềm Hy Vọng. 

 

Trong bài giảng, Cha Tuyên Úy CĐ Genève đã đọc một lá thư chứa đựng những 

tâm tình rất sâu xa của Chúa Hài Đồng gửi đến nhân loại. Lá thư chắc đã đánh 

động mạnh vào tâm hồn của từng người chúng ta và giúp chúng ta suy nghĩ thật 

nhiều về thái độ của mình trong mùa Vọng. 

 

Ngài tâm sự : đường phố được giăng hoa, kết đèn lộng lẫy tráng lệ, các cửa hàng 

tấp nập người đi mua bán nhưng Ngài rất buồn vi chẳng mấy ai đã nghĩ đến 

Ngài. Và để mừng Ngài sinh ra, nhà nhà bày biện tiệc rượu linh đình, quà bánh 

tràn trề nhưng chính Ngài đã bị bỏ quên ngay trong ngày sinh nhật của mình, 

Ngài đã không được mời đến tham dự bàn tiệc, đã không nhận được dù chỉ là 

một món quà nhỏ. Thật buồn thay !!! Và mỗi năm trôi qua, sự thờ ơ lại càng sâu 

đậm. Tuy thế, Ngài vẫn vui mừng, trân trọng mời gọi chúng ta tham dự vào bàn 

tiệc kỳ diệu của Ngài bằng cách mở rộng lòng ra đối với những người chung 

quanh, những người kém may mắn và hãy dành cho Ngài một chỗ lớn nhất trong 

tâm hồn. 

 

Để noi gương Chúa Giêsu và để Ngài luôn sống trong tâm hồn chúng ta, Cha 

Tuyên Úy kêu mời mọi người hãy trở nên quà tặng cho tha nhân qua một nụ 

cười thân thiện, một hành động ý nghĩa, một tấm lòng cảm thông ... Đây sẽ là 

món quà quý giá nhất chúng ta đang lên Chúa trong ngày sinh nhật của Ngài.   

 

Cuối lễ, chị Uyên Ly, chủ tịch CĐCG Genève đã lên cảm tạ và gửi lời chúc 

Giáng Sinh đến Cha Tuyên Úy, các Cha, các Thầy, bà đại điện giáo xứ Veyrier 

và cộng đoàn dân Chúa. 

 

Đến phòng khánh tiết, mọi người đều cảm nhận được sự ấm cúng nhưng vui 

nhộn, tràn ngập không khí Noël với những cây thông, trái châu, những vòng hoa 

trang trí nhã nhặn ... Các vị quan khách cũng đã được thưởng thức những món 

ăn thuần túy Việt Nam. 

 

Mở đầu chương trình văn nghệ, ca đoàn Fribourg đã mời gọi mọi người nối kết 

tình thân, hãy mở lòng ra để đón nhận Chúa đến qua những người xa lạ với bài 

hát « Giáng Sinh đang về ». 

 

Trong những chiếc áo dài tha thướt, mượt mà, phối hợp với chiếc dù xinh xinh, 

các cháu thanh nữ của CĐ Genève đã mang sự tươi mát đến cho mọi người. 

Ca đoàn Lausanne đã cống hiến 2 bài hợp ca : bài"Người khách lạ" được viết 

bởi cố ĐGM Giuse Vũ Duy Thống dưới biệt hiệu Thông Vi Vu, là lời tự sự về 



nỗi lòng của bà Eva đã mong mỏi đến máng cỏ gặp gỡ Đấng Cứu Tinh, để dâng 

lên Chúa quả táo tội lỗi trong vườn địa đàng năm xưa như một cử chỉ ăn năn, 

thống hối, xin được thứ tha và bà đã ra về trong hân hoan. Và bài thứ hai "Nếu 

Ngài là người Việt Nam". 

 

Bài hát "Ba Vua hành khúc" một bản nhạc truyền thống của Pháp đã được trình 

diễn bởi ca đoàn Genève. Tiếp theo, các cháu thanh nữ Genève đã làm rộn vang 

sân khấu với một màn múa hip hop thật sống động. 

 

Đặc biệt năm nay, bốn cộng đoàn đã cố gắng tập dợt để cùng cất tiếng hát đón 

mừng Chúa Giáng Trần qua các bài "Mừng Giáng Sinh về", bài liên khúc Giáng 

Sinh và hai bài "Mon beau sapin - Petit Papa Noël". Qua đó, đã nói lên được sự 

gắn bó, tình liên đới, đoàn kết của các cộng đoàn trong giáo đoàn Thánh Antôn 

Quỳnh. 

 

Và ô kìa ! Ông Già Noël đã xuất hiện trên sân khấu với hai giỏ quà nặng trĩu 

trên tay. Chắc Ông đã cảm động nhiều khi nghe các cháu hát mời mình đến nên 

tuy rất bận rộn, Ông đã cố gắng đến sớm để thưởng thức màn hợp xướng đông 

nhất của giáo đoàn. Và để đón chào Ông, các cháu cũng đã nồng nhiệt hát tặng 

Ông bài "Petit Papa Noël". Ôi dễ thương làm sao !!! 

 

Sau đó là phần trình diễn của các giọng ca vàng: Thuý Vy, Mai Trâm, Thúy 

Minh, Thịnh Cường, Hoàng Phong, Sĩ Minh cộng với phần đệm đàn và kèn xắc 

xô phôn của ban nhạc sống đã làm nóng lên không khí của buổi lễ. 

 

Năm nay, đôi MC Thúy Vy - Trần Hà đã điều khiển chương trình văn nghệ. 

Phần âm thanh đã do anh Anh Tuấn phụ trách. Anh Ngoc Khánh lo về thánh ca. 

Chị Hạnh Phước và anh Hoàng Phong đã đảm nhiệm phần văn nghệ. Vì mong 

muốn ghi khắc lại những hinh ảnh đẹp, những kỷ niệm quí báu nên anh Công, 

anh Chánh và anh Toàn đã lăng xăng chup hình và quay phim. 

 

Giao doàn chúng con xin chân thành cám ơn Cha Tuyên Úy, việc phục vụ tận 

tình của Cha trong ba giáo xứ đã tạo điều kiện cho chúng con có được những 

phòng khánh tiết, những nơi sinh hoạt đẹp đẽ, khang trang. Xin cảm tạ các Cha 

Thanh, Cha Toàn, Cha Tuấn, Cha Long, Thầy Sáu Duyệt và Thầy Sáu Cương 

không quản ngại đường xa, tiết trời lạnh lẽo, đã đến để cùng đồng tế với Cha 

Tuyên Úy cho thánh lễ Giáng Sinh thêm phần long trọng. Cũng xin cám ơn anh 

Khiết, chủ tịch giáo đoàn, chị Uyên Ly, chủ tịch CĐ Genvève, ban nhạc sống, 

ban tổ chức, ban ẩm thực, ban văn nghệ, ban âm thanh kỹ thuật, các ca đoàn và 

tất cả các anh chị em, các cháu đã đóng góp nhiều công sức cho buổi Đại Lễ 

giáng Sinh được diễn tiến thật tốt đẹp. 

 



Xin Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân xuống trên quí Cha, quí Thầy và toàn thể 

giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh. 

 

Và xin được kết thúc với lời chúc Giáng Sinh của chị chủ tịch CĐCG Genève : 

Nguyện xin Tình Yêu của Chúa Hài Nhi luôn ngự trị trong tâm hồn của chúng ta 

và biến đối chúng ta nên giống Ngài. 

 

                                                                                 HT (Genève) 

 


